
 

 
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΔΟΓΔΙΑΚΧΝ ΓΑΙΚΧΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

Σέξκα Αιθκάλνο, 11528 ΑΘΗΝΑ – Σει.: (210) 7784850, Fax: (210)7784602, http://www.fria.gr 

                                                                                                                                                              

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ  ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΔΟΓΔΙΑΚΧΝ 

ΓΑΙΚΧΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΧΝ 

& ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

           Αζήλα, 28 - 3 - 2013 

          Αξ. Πξση.  399 

Πιεξνθνξίεο : Δχε Παπαεπαγγέινπ  

Σει.:  210  7784850, Fax:    210  7784602 

Email: epap@fria.gr 

  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ 

 

Σν Ιλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ θαη Σερλνινγίαο Γαζηθψλ Πξντφλησλ 

(ΙΜΓΟ & ΣΓΠ) πνπ εδξεχεη ζηα Ιιίζηα, ηέξκα Αιθκάλνο, Αζήλα, ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σνλ Καλνληζκφ πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΘΙΑΓΔ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σν κε αξηζ. πξση 334/14.3.2013 ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλεο Γξ Δ.Ν. 

Γαζθαιάθνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σσμβολή ζηη μεηαπσρική διατείριζη ηοσ Εθνικού Δρσμού 

Πάρνηθας» ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Πξάζηλν Σακείν. 

3. Σελ κε ΑΓΑ: ΒΔΓΥΟΞ3Μ-ΓΧ1 θαη κε αξηζ. πξση. 334/14.3.2013 Απφθαζε έγθξηζεο 

αλάζεζεο έξγνπ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ι.Μ.Γ.Ο. & Σ.Γ.Π. 

4. Σν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ. 

ανακοινώνει φηη ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε έλαλ (1) επηζηήκνλα ΠΔ ή 

ΣΔ σο εμήο:  

Διδικόηηηα Διδικά Σσπικά Προζόνηα 

ΠΔ – Γαζνιφγνο  ή 

ΠΔ- Βηνιφγνο ή ΣΔ 

Γαζνπφλνο  

1. Πηπρίν ΠΔ Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή ΠΔ 

Βηνινγίαο ή ΣΔ Γαζνπνλίαο. 

2. Δξεπλεηηθή εκπεηξία ζε εξγαζία πεδίνπ, ζηελ αλαγλψξηζε θπηψλ, 

θαη ζηε ιεηηνπξγία ηξάπεδαο ζπεξκάησλ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη 

απφ βεβαηψζεηο εκπεηξίαο θαη πξνυπεξεζίαο, δεκνζηεπκέλεο 

εξγαζίεο ζε δηεζλή ή ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

ζπλέδξηα. 

3. Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

4. Γλψζε θαη εκπεηξία ζηε ρξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηψλ (GIS). 

5. Δπηζπκεηφο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο (MSc) ζηελ Γαζηθή Παξαγσγή 

– Πξνζηαζία Γαζψλ – Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, ζηελ Αεηθνξηθή 

Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ή άιιν ζρεηηθφ 

αληηθείκελν. 

 

Η αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ θαη δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηνπ αλαδφρνπ, ζα έρεη δηάξθεηα σο θαη δεθαπέληε (15) κήλεο ζπλνιηθά, θαηαλεκεκέλνπο 

ηζνκεξψο ζε ηξία έηε (5 κήλεο απαζρφιεζεο αλά έηνο, δειαδή ηνπο κήλεο Μάην-Οθηψβξην θάζε 

έηνπο, εθηφο Απγνχζηνπ), ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθήο ξνήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 

Σν κέγηζην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 20.295,0 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% (ήηνη 16.500,0 € ζπλ 3.795,0 € ΦΠΑ 23%).  

Οη αλαηηζέκελεο εξγαζίεο αθνξνχλ ζε: 

 πλεξγαζία ζηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ 

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΞ3Μ-ΛΗΛ
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 πκβνιή ζηελ πξνεηνηκαζία θαη εγθαηάζηαζε ησλ πεηξακαηηθψλ επηθαλεηψλ ζην πεδίν  

 Παξαθνινχζεζε ησλ πεηξακαηηθψλ επηθαλεηψλ θαη ησλ πεηξακάησλ ζην Δξγαζηήξην 

 πιινγή ζηνηρείσλ ππαίζξνπ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 πκβνιή ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  

 πκβνιή ζηε ζπγγξαθή ησλ ηξηψλ (3) παξαδνηέσλ εηεζίσλ εθζέζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δεκνζηεχζεσλ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεχζπλε δήισζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνπο 

νπνίνπο θαη απνδέρεηαη. 

2. Κιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

3. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (επηθπξσκέλν 

θσηναληίγξαθν). 

4. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο 

ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

5. Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 
6. Βεβαίσζε εκπεηξίαο ή πξνυπεξεζίαο θαη φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηελ απνδεηθλχεη 

(π.ρ. έλζεκα). 

7. Αληίγξαθα επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ. 

 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

Η επηινγή θαη θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή πξνκεζεηψλ, δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, 

κηζζψζεσλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ ΙΜΓΟ & ΣΓΠ (ΑΓΑ:Β4Μ946ΦΥΛΓ-ΑΟΞ θαη 

αξ. πξση.: 8148/18.12.2012 Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηνπ ΔΛΓΟ «Γήκεηξα»), 

χζηεξα απφ ηελ εθηίκεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο. 

Η εθηίκεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ απνζθνπεί ζηελ δηεξεχλεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηα θαζήθνληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. Δάλ δελ βξεζεί 

ππνςήθηνο πνπ λα έρεη, φια ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ε 

επηηξνπή ζα θξίλεη αλ «ππνςήθηνο κε κεησκέλα πξνζφληα» ζηε ζεηξά θαηάηαμεο δχλαηαη λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ  ΤΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΣΗΔΧΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απηνπξνζψπσο ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε απφ Γεκφζηα αξρή, κφλν ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Ιλζηηηνχηνπ καο Σέξκα Αιθκάλνο Ιιίζηα ΣΚ 11528, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο εληφο 

πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο αλαξηήζεψο ηεο ζην 

θαηάζηεκα ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ 2.4.2013 έσο  8.4.2013. 

Ο Γιεσθσνηής 

 

 

Γρ  Γεώργιος Καρέηζος 

Αναπληρωηής Δρεσνηηής 

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΞ3Μ-ΛΗΛ


